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ಪ��ಾಶ�ೆ ಕ�ೆಃ �ಾ. � ಆ� �ಾಗ�ಾಜ  �ತ�ಗಳ
ಃ ಆ� ಎ" #ಥ�ಾ%ರ 

ಸಲ)ೆಃ �ಾ. ಆ� * +ಾ,ೕಲ   ಅನು/ಾದಃ ಪ�1ಾಕರ  �ಾ�ಾವ, 

ಇದು �ವಣ�ನ ಕ�ೆ.  . �ವಣ� ತನ� ಅಪ� - ಅಮ�ನ ಜ�ೆ ಹ��ಯ�� �ಾ�ಸು!"ದ#ನು. 
ಅವನ ಕುಟುಂಬವ' ಕು!"ನವ(ೆ)ೆ *ಾಲದ�� ಮುಳ-.ತು". ಈ *ಾಲ 
!ೕ1ಸುವದ2ಾ3. �ವಣ�4)ೆ 5ಾ6ೆ 7ಟು8 ಕೂ� 2ೆಲಸ ಹುಡುಕ;ೇ2ಾ<ತು. 
ಕುಟುಂಬವ' ಕಡುಬಡತನದ�� �=3 7>#ತು". ಬಡತನ>ಂ?ಾ. *ಾಲ ಮತು" 
*ಾಲ>ಂ?ಾ. ಬಡತನ @ೆಚುBತ"6ೇ @ೋಗುತ"�ತು". ಎಲ�ರೂ Fಾ�ಾಗಲೂ *ಾಲ 
!ೕ1ಸುವದರ ಬ) Gೆ HೕIಸು!"ದ#ರು. ಆದರೂ *ಾಲKಲ�?ೆ LೕKಸುವದು ಸುಲಭ 
�ಾ.ರ�ಲ�.   ಬ�ರು, ;ಾಣಂ�ೆನ, ಹುಟು8 ಹಬO, ಮದು�ೆ, *ಾವ', *ಾಗುವ�, 
7ೕಜ Pೆಡುವದು, ;ೆQ  ೆ=ತು"ವದು ಇವ2ೆ3ಲ� *ಾಲ.. *ಾಲ... Rಂ>ನ R1ಯರು 
SಾTಟ8 *ಾಲವನು� ಕೂಡ  Pಾ�ೇ !ೕ1ಸ;ೇಕು. ಇ?ೆಂತಹ PಾUಯ... 
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ಈ ಬಡವ��ೆ 	ಾಲ ಮು��ಸುವ ಒಂ�ೇ ಉ�ಾಯ ಎಂದ�ೆ �ಕ� ಮಕ�ಳನು  ದು!ಯಲು ಕಳ"#ಸುವದು.  
%ವಣ' ಕೂಡ ಈ  ಉ�ಾಯ)ೆ� ತು+ಾ,ದನು. ಅವನ ಹ/ೆಬರಹದ12 3ೆಲ2ಪ5ನ ಎತು,ಗಳನು  	ಾಕುವದು ಎಂದು 
ಬ�ೆ7ರ8ೇಕು.  

3ೆಲ2ಪ5 ಆ ಹ:;ಯ12ಯ 	ಾಹು)ಾರ. 8ೇ!ದವ��ೆ ದು8ಾ� 

ಬ!<ಯಂದ 	ಾಲ )ೊಡುವವನು. %ವಣ'ನ ಅಪ5ನು ಅವ=ಂದ 500 

ರೂ�ಾ@ 	ಾಲAೆಂದು +ೆ�ೆದು)ೊಂ!ದBನು. ಈ 	ಾಲ 

ಮು��ಸುವದ)ಾ�C %ವಣ' 3ೆಲ2ಪ5ನ ಎತು,ಗಳನು  

Dೕ@ಸ8ೇ)ಾCತು,.  

%ವಣ'ನ )ೆಲಸ ಸುಲಭAಾCತು,. ಆದ�ೆ... 

)ೆಲ ಸಲ ಅವ=�ೆ 8ೇFಾರು ಬರುG,ತು,. %ವಣ'=�ೆ ತನ  HಾIೆ  3ೆನ�ಾಗುG,ತು,. 
ಎತು,ಗಳನು  Dೕ@ಸುವ ಈ ದು!Dಯ12 3ಾ3ೇ ಒಂದು 7ನ ಎ+ಾ,ಗಬಹುದು, 
ಎಂದು ಅವನ ಮನKLನ12 ಅಳ"ಕು.  
 



 

WHACK 

�ವಣ� ಒಬ� ಸರಳ ಮನ��ನ �ಾಣ ಹುಡುಗ. 
ಅವ��ೆ ತನ� ವಯ��ನ �ೆ�ೆಯರ ಜ ೆ 
ಆಟ#ಾಡ$ೇ&ೆಂಬ ಆ(ೆ. )*ಾಲು ,ಾ-ನ 
ಮರದ &ೆಳ�ೆ ಎತು0ಗಳನು� 1ೕ2ಸಲು 3ಟು4 
ಅ567ೕ ಪಕ:ದ56 ತನ� �ೆ�ೆಯರ ಜ ೆ 
ಆಟ#ಾಡು;0ದ<ನು. =ೕಜು ,ಾಡು;0ದ<ನು.  

 

ಒಂದು )ನ �ವಣ�ನು ಮ>ಾ?ನ@ದ56 �ೆ�ೆಯರ ಜ ೆ 
ಆಟ#ಾಡು;0ದ<ನು.  ಅಷ4ರ56 ಅವನ �ೆ�ೆಯ �ೋC ಓEೋಡುತ0 
ಬಂದನು. 

�ವಣ�, 

�ವಣ�, 

$ೇಗ $ಾ. 



 

�ನ� ಎತು�ಗಳ� ಓ �ೋ��ೆ. 

 

�ವಣ�ನು ಅಂ� 
ನಡುಗ�ೊಡ�ದನು. ಎತು�ಗಳ� 
�ಗ ದ!"ೆ ಅವನ ಗ# 
$ಾ&�ಂತ 'ೕಳ�! ಎಲುವ* 
ಮು,ಯುವತನಕ �ೊ/ೆತ 
0ೕಳ�ವವ*. �ವಣ�ನು ತನ� 
1ಾ2ಾನುಗಳನು� ಎ#�3ೊಂಡು.... 

 

ಎತು�ಗಳನು� ಹುಡುಕಲು ಓಡ�ೊಡ�ದನು. 



 

ಎಷು� ದೂರ 	ೋದರೂ ಎತುಗಳ� 
�ಾಣ�ಲ� 

�ೇವ�ೆ, ಏನು 

�ಾಡ�? 

ಸ!ಲ" ಸಮಯದ��%ೕ ಕತ'ಾ(ತು. ಅಡ+ಯ��ದ, -ವಣ./0ೆ ಅಂ2�ೆ ಬಂತು. 
ಮ4ೆ0ೆ ಮರುಳ�ವ 5ೕಚ4ೆ �ಾಡ7ೊಡ8ದನು. 

�ವಣ� ಮ�ೆ	ೆ 
ೋಗ�ೇ�ಾದ�ೆ �ೆಲ�ಪ�ನ 
ಮ�ೆ ಮುಂ�ಂದ�ೇ 
ೋಗ�ೇಕು. 

4ಾನು ಆ ಎತುಗಳನು: 
3000 ರೂ=ಾ( 7ೆತು 
�ೊಟು� �ೊಂ?� ,ೇ4ೆ 

 

4ೆಲ�ಪ" 	ೇಳ�Aದ,ನು: -ವಣ.ನು 
�ೇಳ7ೊಡ8ದನು. 
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�ವಣ�... 

�ೆಲ
ಪ�ನ ಜ�ೆ �ವಣ�ನ ತಂ�ೆ ಇದ�ನು, 

ಎತು�ಗಳ� ಎ�
�ೆ? ಈ ಬ"#ಮಗ%&ೆ ಇಂತಹ ಸುಲಭ *ೆಲಸ ಕೂಡ .ಾಡ�*ೆ0 ಬರುವ2ಲ
. 

�ಾನು %ನ&ೆ 500 ರೂ5ಾ6 *ೊ78�ೆ�. ಅದರ�ೇ�ಾ6ತು? ಅದ�ೆ;ಂದು <ರು= 

*ೊಡು>?  

ನನ; ಮಗ ಮತು� 

ಎತು�ಗಳ� 

ಸತು�?ೋ=ರಬಹುದು! 

ಸುಮA�ೆ Bಾ6 CಡBೇಡ. ನನ; ಎತು�ಗಳ� <ರು= 

ಬರ2ದ�Dೆ %ನ; ಮಗನನು; Eೕವಂತ ಸುಟು8Cಡು�ೆ! 

�ವಣ�ನು ಅ�
ಂದ *ಾಲು G<�ದನು. 
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ಅ�� �ೋಡು. ಅವನು 
ಓ� �ೋಗುತ���ಾ��ೆ. 

�ೋಡ��, �ವಣ� ಓಡು���ಾ��ೆ. �ವಣ�ನ ತಂ	ೆ ಒಂದು 
ಕಲ�ನು� ಎ��ದನು. 

ಮತು� ಅದನು� �ೋ�ಾ� ಎ�ೆದನು. 

�ವಣ� �ೆಳ!ೆ "ದ#ನು. 

ಏ ���ೇ� 
 

ಅಪ% ಅವನನು� 
&'ದನು. 

(ನ!ೆ !ೊ��ಲ�)ೆ? 

 

(ೕ+ೆಷು-  ನನ!ೆ ಕಷ- 
�ೊಡು��ರು0. 

1ೇಳ2, +ೆಲ�ಪ%ನ 500 ರೂ6ಾ7 �ಾಲ 1ೇ!ೆ 

�ೕ8ಸುವದು? 

ದನ ಕೂಡ �ಾಯ;�ೆ< 

ಬರ>ದ#�ೆ (ೕ+ೇನು 

�ೆಲಸ ?ಾಡಬ@ �ೆ? 
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�ವಣ� �ಗ�ಲ
. 

ಇೕ �ಾ���ಲ
 ಓಡುತ��ೆ ಇದ�ನು. ಅ�
  ಎಡ  !ದ�ನು. 

ದ"#ಾದ�$ಂದ ಅ�
 ಮಲ'ದನು. 

ಮರು)ನ ಮುಂ*ಾ+ೆ... 

ಅಂಜುತ� ಅಳ.ಕುತ� ಮ0ೆ�ೕ ಊ$2ೆ ಬಂದನು. 

4ೆಚು6 ಸಪ9ಳ :ಾಡ;ೆ 

<ಲ
2ೆ =ಾ�ಡುತ� ಮ+ೆ 

ಮು>?ದನು. 



 

ಮ�ೆಯ�� �ಾವ ಸಪಳ�ರ�ಲ�. ಮ�ೆಯ ಒಳ�ೆ ಆತ 
�ಾ�ಟ�ನು. 

�ಾ�ಯು ಮು� 
ೆ�ಾ� 
ಕು��ದ
ಳ�. 

�ೕನು ಇ�� ಇರಕೂಡದು. 
�ೆಲ�ಪ  �ನ!ನು! 

ಹುಡುಕುತ$��ಾ
�ೆ. 

ಆ �ಾ�� ಎಲ�ರೂ ಕೂ" ಒಂದು %ಣ'ಯ�ೆ( ಬಂದರು. 

*ವಣ+ನನು, ಪಟ�ಣ�ೆ( 

ಕಳ-.ಸುವ. ಅವನು ಅ��0 

�ೌಕ2 3ಾಡ�. 



 

ಮರು�ನ �ವಣ
 ಮತು� ಅವನ 

�ಕ�ಪ�ನು ಹ�� �ಟ�ರು. 

 

�ೈ�ನ�� ಕು�ತು ಪಟ�ಣ�ೆ�  ೊರಟರು. 

ಐದು ಗಂ&ೆಯ ನಂತರ ಪಟ�ಣ ಮು(�ದರು. 

ಪಟ�ಣದ��ಯ ಗದ)ಲ +ೋ- �ವಣ
ನು  ೌ ಾ0ದನು. 



 

�ವಣ�ನ �ಕ	ಪ� ಒಂದು 
�ಕ	 ಚಹ – �ಂ�ಯ 
ಅಂಗ��ೆ ಅವನನು� 

ಕ�ೆ�ೊಯ�ನು. 

ಕೃಷ�  

ಭವನ 

ಇಂ$%ಂದ %ೕನು ಇ'( )ೆಲಸ 

,ಾಡು/. 

�ವಣ�ನು ಕೂಡ0ೆ 1ೋಟ'(ನ'( 

ಕಸಗೂ�ಸುವ )ೆಲಸ 

,ಾಡ3ೊಡ4ದನು. 

ಮುಸು�ೆ 6ಾ3ೆ7ಗಳನು� 3ೊ9ೆಯು:ಾಗ 

ಅವ%�ೆ ಓಕ<)ೆ ಬಂತು. 

1ೋಟ'(ನ 
ಒ?ೆಯ ಬಹು 

@ABನವ. 

 



 

�ೋಟ��ನ ಅ��ೆ ಮ�ೆ ನರಕದಂ�ತು�. �ೊ�ೆ, ಧೂಳ�, ಮತು� 
�ೊಲಸು �ಾಸ�ೆಯನು! ಸ"ಸ#ಾಗು��ರ�ಲ�. %ವಣ()�ೆ 

ಹ+�ೆ,ಾದರೂ �ನ!ಲು ಶಕ.�ಾಗು��ರ�ಲ�. 
 

ಗಂ/ೆಗಟ0#ೆ 1ೖಮು3ಯುವಂತಹ 4ೆಲಸ ಅವನು ಈವ6ೆಗೂ 7ಾ�ರ�ಲ�. 
ಸಂ8ೆ,ಾದಂ9ೆ ಅವನು ದ:ದ �ೆಣ�ಾಗು��ದ;ನು. 



 

ಒಂದು �ನ ಮುಂ	ಾ�ೆ ಒ �ೆಯ 

ಬ�ೆ�ಗಳನು� ಧ��ದ ��ತ� 

ಮುಖದವ�ೊಬ  �ಾ!ಾ"ರು 

$ೆೆಯ%ೊಂ�$ೆ &ೋಟ)*$ೆ ಬಂದನು. 

 

ಏನಣ.,  ಇವ1$ೆ ಆ ಹುಡು5 
ಒಪ78ವ9ೇ 

�ೋಡ):ೆ"�ೇ ಈತ 

ಬಹು <ಾ=>? 

ಅವನು ಮದುAೆBಾಗುವ 

ಹುಡು5ಯನು� �ೋಡ):ೆ" ಬಂ�ದCನು. 

ಬಹಳ ಆನಂದದ)*ದCನು. 	ೋ%ಾ5 

ನಗುDEದCನು. ನ:ಾ"ಗ ಅವನ ತುFಗಳG 

H� ಮುಟು�DEದCವ7. 

ಅವನ $ೆೆಯ%ೆಲ* 
ನಗುತE!ೆ ಇದCರು. 
Jವಣ.1$ೆ ಏನೂ 

DKಯ!ೊಲ*ದು.  ಅವನು 
ಅವರ ಜMೆ ಒಳ5ಂದ 

ಒಳ$ೆ ನಗMೊಡ5ದನು. 
:ೊ�ೆಯ)* ಅವ1$ೆ 
ತNೆಯಲು ಆಗ)ಲ*. 
	ೋ%ಾ5 ನಕ"ನು.  
ನಗುDEದCಂMೆ ಅವನ 

:ೈಯ)*ಯ QಾMೆ�ಗಳG, 
$ಾRನ <ಾSಾನುಗಳG ಆ 

ತರುಣನ Tೖ Tೕ!ೆ 
UದCವ7. 



 

�ೋಟ��ನ ಒ�ೆಯ ಕೃಷ�, �ವಣ�ನನು� ಎ�ೆಯುತ��ೆ ಅ��ೆ ಮ ೆ!ಳ�ೆ ಒಯ#ನು. 

ಏ &ೋ'ಾ) 

ಮಗ ೇ... 

ಕೃಷ�ನು +ಾವ,ೇ ಅಳ-.ಲ�,ೆ 

�ವಣ�ನನು�  ಥ1ಸುತ�ದ#ನು.  
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ಆ �ಾ�� �ವಣ
ನು �� �� ಅಳ���ದ�ನು. 
ಒಂ��ಾ�ದ�ರ ಬ�  ೆ ಕ"#"�ೊಂಡನು. 

&ೊಲಸು )ಾತ ಮತು� ,ೊ- .ೆಗಳ ಕ0ತ1ಂದ 

ಅವನು ಬಹಳ 3ೇ5ಾ�ಾ�ದ�ನು. 

&ೊರ�ೆ ಓ0 &ೋಗಲು ಹವ7ಸ8ೊಡ�ದನು. 

ಆದ�ೆ ಕೃಷ
 ಅವನನು; <01ಟ>ನು. 

)ೋಡು, @ೕನು 

ಇBCಂದ �ಾವDೇ 

"E�ಯBCಯೂ 

&ೋಗGಾ�ೆ. @ನ; 

Hಕ�ಪJ ನ@;ಂದ 700 

ರೂMಾN ,ಾಲ 

8ೆ�ೆದುOೊಂ0Dಾ�)ೆ! 

 



 

ಇ�ೊ��� 	ೕನು ೕ�ೆ ಏ�ಾದರೂ 
�ಾ�ದ�ೆ 	ನ�ನು� �ೊಂದು �ಡು�ೆ. 

�ವಣ�ನನು� ಒಳನೂ" #ಾ$%�ೆ �ೕಗ 'ಾ"ದನು. �ವಣ� �ೆಲದ 

�ೕ)ೆ ಮಲ$ ಕೃಷ�	�ೆ ಮನ./�ೆ ಬಂದಂ1ೆ #ೈಯ4ನು. ಅ%6ದ4 

ಉ8ದ �ಾ9ಗಳ: ಕೃಷ�	�ೆ ಅಂ; 1ೆಪ=$ದ4ರು. ಎಲ6ರೂ 

?ಕ@ವ�ೇ. ಅವರ%6 �ವಣ��ೇ ಹತುC ವರುಷದವ. 

 



 

ಮರು�ನ ಮುಂ�ಾ
ೆ... 

ಎ�ೆ�ೕಳ�. ಐದು ಗಂ�ೆ�ಾ�ತು.  

�ೆಲಸ ಎಂದೂ ಮು�ಯದಂತಹದು 

!ೖ ಮನಸು#ಗಳನು$ %&ಾ'ಣ)ೊ*ಸುವಂತಹದು ,ೇ�ಾರು ಬ.ಸುವಂತಹದು 

ಅ0ಾಯ�ಾರಕ ಓಕ.�ೆ ಬ.ಸುವಂತಹದು 

ಇದ.ಂದ 4ಡುಗ6ೆ ಇಲ7 



 

ಆ �ೋಟಲ	ನ�	 ಒಬ� ವಯ�ಾ�ದವ�ೊಬ� �ೆಲಸ�ೆ� ಇದ�ನು 
ಅವನ �ೆಸರು ಅಪ�ಣ!. 40ರುಷದವ&ರ'ೇಕು. 

ಅವನನು) ಉ+ದವ,ೆಲ	ರು 
-ೕಗ/ೆಯು01ದ�ರು, 3ೆಗಳ501ದ�ರು. 

ಆದ,ೆ ಅವನು 6ಾರ 7ೊಡ9ೆಗೂ 
�ೋಗು01ರ�ಲ	. 

,ಾ0:6ಾ;ಾಗ ಅವನು ತುಸು ಚುರು�ಾಗು01ದ�ನು. ವೃತ1ಪತ:ಗಳ�	ಯ ಸು?�ಯನು) 
ಅಪ�ಣ! ;ೊಡ@ ದ&ಯ�	 ಓದು01ದ�ನು. Bವಣ!&7ೆ Cದಲ�ೆ ಸಲ �ೊರ ಜಗ01ನ 
ಪEಚಯ9ಾFತು. ಒಂದು ?ನ HI��ೋದ�	 'ಾಲ �ಾJKಕರ ಒಂದು ;ೊಡ@ 

HರವL7ೆ 3ೆ7ೆದ ಸು?�ಯನು) ಅಪ�ಣ!ನು ಓದು01ದ�ನು. 

 



 

ಅವ�ಬ�ರು ಸ�
ಾ�ಯವ
ೆ�ೆ ಹರಟು��ದ�ರು. 

ಸ�ಾಜವ� ರಕ
 �ಂ 

ಬದುಕುತ
�ೆ. 

 

ಇನು� �ೆಲ ಹುಡುಗರು ಇಂತಹ ಚ!ೆ"ಯ#$ ಸ% &ೋ�ಸ&ೊಡಗದರು.  

ಒಂದು *ನ ಬಹು ಮಹತ,ದ ಪ.ೆ� �ೇ/ದರು. 

0ಾವ �ೕ�ಯ#$ 1ಾವ2 
ನಮ�ಾ3 ಸ4ಾಯ 

ಅಪ5ಣ7ನು ಎಲ$�ಗೂ %!ಾರ 9ಾಡಲು 4ೇ/ದನು. 

1ಾ:ೇ1ಾದರೂ 
9ಾಡ;ೇ<ೇಕು. 

ಅಹುದು. 1ಾ:ೇ 9ಾಡ<ೇಕು. ಉ/ದವರು 
0ಾರೂ ಮುಂ?ೆ ಬರ;ಾರರು. 

 

ಅಪ5ಣ7 &ೆಪ5�ೆ ಕು/�ದ�ನು. 



 

�ೆಲ �ವಸ �ವಣ
ನ 
ತೆಯ�� �ೊಸ 

�ೊಸ ��ಾರಗಳ� 
ಬಂದು 

�ೋಗು� ದ!ವ". 
 

ಒಂದು �ನ ಆತನು �ೋಟ��ನ ಎದು()ಂದ *ಾೆ+ೆ �ೋಗುವ ಮಕ.ಳನು/ 
0ೋ1ದನು. ಅವರ ಪ"ಸ ಕ, * �ೇಟು, ಅವರ ಬ5ೆ6 0ೋ1ದನು. �ಾಗು ತನ/ 

ಬವ7ೆಯನು/ 0ೆ0ೆ8ದನು. 0ಾನು ಅವರಂ9ೆ *ಾೆ+ೆ �ೋಗಬಹು;ೇ? ಅವನ 
ಹೃದಯದ�� 0ೋವ" ಉಂ5ಾ? @ಾಯAಾBತು. 



 

ಆ �ಾ�� �ವಣ
 ಅ�ೆ ಮ�ೆಯ �ೆಲದ �ೕ�ೆ ಮಲ�ದ�ನು. ಅವನು ಒಂದು ಕನಸು ಕಂಡನು. 

ಒಂದು ಉದ�"ಾದ �ರವ$ೆಯ%& ಎಲ& (ಾಲ )ಾ*+ಕರ ಜ-ೆ �ಾನು ಕೂಡ /ೋರು 

/ೋ�ಾ� ನಮ0 ಹಕು2ಗಳನು5 )ಾ6ಾಡಲು 7ೂೕಷ9ೆ )ೊಡು�:ದ� ಕನಸನು5 �ೋ�ದ�ನು. 



 

�ಾಲ �ಾ��ಕರ ಸಮ�ೆ�ಯ ಕು�ತು �ೆಲ ಸಂಗ�ಗಳ� 

�ಾಲ �ಾ��ಕರು �ಾರು? 

�ಾವ�ಾದರೂ ಆ�ಾಯ�ಾ� ಇಲ��ೆ ಅಘ� �ೇ�ೆ/ಪ�ಣ� �ೇ�ೆಯ ಸಂಬಳ�ಾ� 5 !ಂದ 14 

ವರುಷದ �ೆಲಸ &ಾಡುವ ಮಕ�ಳನು+ ,ಾಲ �ಾ-�ಕ.ೆಂದು ಕ.ೆಯಬಹುದು. ಇದರ1� ಸ2ಯಂ 

ಉ�ೊ4ೕಗಸ6ರ ಇಲ��ೆ ಎರಡು ಗಂ8ೆಗ9ಂತ ;ೆಚು= �ಾಲ ತಂ�ೆ – ?ಾ@ಗಳ  ಜ?ೆ ದುBಯುವ 

ಮಕ�ಳನು+ ಕೂಡ Cೇ!ಸಬಹುದು.  

ಅಂತರ.ಾDEೕಯ �ಾ-�ಕ ಸಂಘಟGೆಗನುCಾರ  (ILO) 8-15 ವಯOPನ ಸು&ಾರು 7.5 �ೋR 

ಮಕ�ಳS Gೌಕ! &ಾಡುU6�ಾV.ೆ. Wಾರತದ1�ಯ ,ಾಲ �ಾ-�ಕರ ಸಂXೆ4 1.6 �ೋRಯDZ�ೆ. 

ಈ ಮಕ�ಳS ಕB\]ೆRZ^ೆ, ಪ8ಾ`ಯ �ಾರXಾGೆ,  ;ೋಟಲು�, aೕB, ಮತು6 ;ೊಲ^ೆಲಸಗಳ 

;ೊರ?ಾ ಅUೕ ಕBb ಸಂಬಳ �ೊಡುವ ಅGೇಕ ಉ�ೊ4ೕಗಗಳ1� ದುBಯುU6�ಾV.ೆ.   

 



 

�ಾನೂನು ಏನು �ೇಳ�ತ��ೆ? 

�ಾರತದ ಸಂ	
ಾನವ 14 ವರುಷಗ��ಂತ ಕ�� ಇರುವ ಮಕ�ಳ ದು���ೆ ತ�ೆ �ಾ !ೆ. ಅನು$ೆ%ೕದ 
24 ರ() ನಮೂದು +ಾ�ದಂ,ೆ 14 ವರುಷ ವಯ./ನ 0ೆಳ�ರುವ 1ಾವ!ೇ ಮಗು 0ಾರ2ಾ3ೆ, ಗ5, 
ಇಲ)7ೆ 1ಾವ!ೇ ಅ8ಾಯ ಉಂಟು +ಾಡುವ ಸ<ಳಗಳ() ದು�� +ಾಡ=ಾರದು ಎಂದು ಕಟ?@  ೆ�ಾ !ೆ. 
ಅನು$ೆ%ೕದ 39 (ಎD) ಕ�ನುಗುಣ7ಾ� ಮಕ�ಳ 3ೈHಕ �ಾಗು �ೌHಕ JೆKೕಷLೆ�ೆ ಅನುವ +ಾ� 0ೊM?ಲ). 
ಸಂ	
ಾನದ �ಾಯNೆ ?ವO PQR/ಪT ದ() 14 ವರುಷದ ವNೆ�ನ ಎಲ) ಮಕ���ೆ JಾUೆಯ VWಣ ಕ�ಾXಯ 
+ಾ�!ೆ. ಅದ0ಾ�� NಾಜZ Jಾಸನ0ೆ� ವZವ[ೆ< +ಾಡುವ �ೊLೆ�ಾ\0ೆ ಒP^ಸUಾ�!ೆ. ಸಂ	
ಾನದ ಈ 
ಹab0ೆಗಳನುc dಾ\ಪ�ಸಲು 0ೇಂದQ Jಾಸನವ =ಾಲ 0ಾaeಕರನುc ತ�ೆಯಲು 0ಾನೂನುಗಳನುc 
+ಾ�!ೆ.  

�ೕ�ದ�ರೂ �ಾಲ �ಾ��ಕರು ಇನು� ಏ�ೆ ಇ�ಾ��ೆ?  

�ಾರತದ()ಯ =ಾಲ 0ಾaeಕರ ಸಮ[ೆZಯ ಮುಖZ 0ಾರಣ7ೆಂದNೆ =ೇ�0ೆ ಮತುg ಪhNೈ0ೆಯ 	ಷಚಕQ! 
ಕಡುಬಡತನlಂ!ಾ� ದು�ಯುವ 0ೈಗಳ 0ೊರ,ೆಯನುc Rೕ�ಸಲು !ೊಡX ಕುಟುಂಬದ ಹಂಬಲ. JಾUೆಗಳ 
0ೊರ,ೆ, 3ೆNೆ�ೊNೆಯರ ಅmಾನ. ಈ 0ಾರಣಗ�ಂ!ಾ� =ಾಲ 0ಾaeಕರ ಪhNೈ0ೆ Rಲು)Hgಲ). ಕ�� 
ಕೂ( 0ೊಟು? ಇಲ)7ೆ ಪಕ�nೆ 0ೆಲಸ +ಾ�.0ೊಳopವದ\ಂದ ಒ�ೆಯನ 7ೆಚqದ() ಉ�,ಾಯ7ಾಗುವದು. 
ಇದಲ)!ೆ ದು�ಯುವ ಮಕ�ಳo 	
ೇಯಕNಾ�ರುವದ\ಂದ �ಾಗು ಮನಸು/�ೊಟು? �ೇ�ದ 0ೆಲಸ 
+ಾಡುವದ\ಂದ ಒ�ೆಯ\�ೆ =ಾಲ 0ಾaeಕರು =ೇಕು. =ಾಲ 0ಾaeಕರ ಸಮ[ೆZ ಈ \ೕH1ಾ� =ೇ�0ೆ 
– ಪhNೈ0ೆಗಳ ದುಷ?ಚಕQದ()  .ಕು� slt!ೆ. ಇದ\ಂ!ಾ� ಈ ಸಮ[ೆZ�ೆ ಉತgರ !ೊNೆಯUೊಲ)ದು.  

�ಾಲ �ಾ��ಕರ �ೆ�ೕಷ!ೆ "#$ಸಲು &ಾಧ()ೇ?   

ನೂNಾರು ವರುಷಗ�ಂದ =ಾಲ 0ಾaeಕರ ಬ�ೆ�ನ 0ಾಯ!ೆ-0ಾನೂನು-Rಯಮಗಳನುc +ಾ(ೕಕರು 
ಉಲ)ಂvಸುತg(!ಾtNೆ. ಬಡತನ ಮತುg RರWರ,ೆwಂ!ಾ� =ಾಲ 0ಾaeಕತನವನುc ಪhಣe7ಾ� 
ಹದುt8ಾರು +ಾಡಲು ಶಕZ7ಾಗUಾರದು. ಆದt\ಂದ ಇದ0ೆ� Rಬಂಧ3ೆ �ಾಗು RಯಂತQಣ +ಾಡುವ 
0ಾಯ!ೆ 0ಾನೂನುಗಳನುc +ಾಡುವ!ೇ ಎಲ)\ಗೂ {ತಕರ.  

ಈ ಸಮ[ೆZ�ೆ ಏ3ಾದರೂ ಉತgರ	!ೆ}ೕ? 

ಮಕ�ಳನುc ದು�ಸುವ ಪQಸಂಗದ() ಅವರ 0ೆಲಸದ 7ೇ@ ,ೆ ಅವ\�ೆ 0ೊಡುವ  ಕೂ( ಮುಂ,ಾದವಗಳ 
RಯಂತQLೆ ಬ�ೆ� 0ಾನೂನು ಇರ=ೇಕು. ಈ 0ಾನೂನು ಅವರ VWಣ �ಾಗು ತರ=ೇHಗ��ೆ ಅನುವ 
+ಾ�0ೊಡುವಂತಹlರ=ೇಕು. ಇದ\ಂದ ಅವ\�ೆ ವಯ./�ೆ ಬಂದ  �ೕUೆ ಒ@ pೆಯ ಉ!ೊZೕ�ಾವ0ಾಶ 
!ೊNೆಯಬಲ)ದು. ಇದ0ೆ� ಬರುವ 7ೆಚq0ಾ��  ಎಲ) ಉದZaಗಳo  ಒಂದು 0ೋಶವನುc ಏಪe�. ಅದರ() 
Rಯaತ7ಾ� ಹಣ ಕೂ�ಸ=ೇಕು. ಈ ಹಣlಂದ =ಾಲ 0ಾaeಕರ VWಣ ಮತುg ತರ=ೇH 
[ಾಧZ7ಾಗಬಹುದು. ಇದ0ಾ�� ಸ�ಯಂ [ೇ	 ಸಂಘಟ3ೆಗಳo ಮುಂ!ೆ ಬರ=ೇಕು.  

 



 

ಒಂದು �ನ ಅ	
 ಒಬ� ೊಸ ಹುಡುಗ �ೆಲಸ�ೆ� 
�ೇ�ದನು. ಅವನ ೆಸರು ಮುದ�. ಅವನು ಬ� 

ಆರು ವರುಷದವ. 

!ೕನು ಈ 

ಹುಡುಗ!#ಾ% 

400 ರೂ(ಾ) 

�ಾಲ 

�ೊಡಬಹು*ೇ? 

ಮುದ�ನ ತಂ*ೆ ತನ- ಮಗನ .ೇತನದ ಬ#ೆ/ 

0ಾತುಕ2ೆ ನ3ೆಸು45ದ�ನು. 

ಮುದ�!#ೆ ಇಂತಹ �ೆಲಸ ಬಹು ಕಷ7*ಾ�%ತು5. 8ದಲ9ೇ 
�ನ.ೇ �ೆಲಸ ತ:;ಸಲು ಮುದ� ಅಡ% ಕೂಡಲು 

ಪ=ಯ4-?ದನು. ಆದ@ೆ ಕೃಷB ಅವನನು- ಹುಡುC 2ೆ#ೆದನು. 

�ೖಗಳ�!  
�ೇಗ�ೆ  

�ೆಲಸ �ಾಡು. 
 

ಮುದ� ಅಂD ನಡುಗ2ೊಡ%ದನು. 
EವಣB ಅವನನು- Gಾಂತ#ೊH? ಅವನ 

ಜ2ೆ #ೆJೆತನ 0ಾKದನು. 



 

ಕೃಷ�ನ ಒ�ಾ
ಯ�ಂ�ಾ� ಮುದ���ೆ �ೊಡ� ಹುಡುಗರಂ�ೆ �ೆಲಸ 
 ಾಡ!ೇ�ಾ#ತು. 

ಮುದ�ನು �ಾಕಷು� ಪಯತ� �ಾಡು��ದ�ನು. ಆದ�ೆ �ೊಡ�ವರಷು� �ೆಲಸ �ಾಡಲು 
�ಾಧ"#ಾಗು��ರ%ಲ&. 

ಅವನು ತನ� �ೈಯ%& �ಾಧ"#ಾದಷು� �ೆಲಸ �ಾಡು��ದ�ನು. 

)ಕ* ಪ+ಟ� -ಾಯಗ.ಾದರೂ /ೆ0*ಸ�ೆ ಅವನು �ೆಲಸ �ಾಡುತ�/ೇ ಇರು��ದ�ನು. 



 

ಒಂದು �ನ ಮುದ	ನ 
ೈಂದ 
ಚಹ ಕು�ಯುವ �ಾ�ೆ� ಅವನ 
ೈ-
�ೖ�ೕ�ೆ �ತು�. ಅವನ 
ೈಗಳ" 

ಸುಟ%ವ&. 

ಮುದ	ನು 'ೋ)*ಂ+ಾ, 'ೆರಳ".�ದ	ನು. ಅವನನು/ ಕೂಡ�ೇ 
ಆಸ2�ೆ�3ೆ 4ೇ5ಸ6ೇ7ತು�. ಕೃಷ:*3ೆ ಇದನು/ <ೇಳಲು >ಾ5ಗೂ 

?ೈಯ@ 4ಾಲದು. ಅ'ಾಹುತAಾ+ಾಗ ಕೃಷ:ನ Bಟು% 
'ೆ.�3ೇರು.�ತು�. ಚಹ 'ೆಲದ �ೕ�ೆ �ದ	ದ	5ಂದ Cದ�ೇ 4ಾಕಷು% 

<ಾ*>ಾ,ತು�. ಅದರ �ೕ�ೆ ಆಸ2�ೆ� AೆಚD! ಆದರೂ Fವಣ:*3ೆ 
ಮುದ	 'ೆರಳ"ವದು ಸHಸಲು ಆಗIಲJ. ಕೃಷ:ನ ಹ.�ರ <ೋ, 
ಮುದ	ನನು/ ಆಸ2�ೆ� 4ೇ5ಸಲು ಒ�ಾ�ಯಪLಸ�ೊಡ,ದನು. 

4ಾM, 'ಾನು 
ಒಂ�ಷು% 
<ೇಳ�ೇ? 



 

ಮುದ�ನನು� �ಾಕ�ರರ ಕ�ೆ 
ಕಳ��ಸುವ�ೆ?  

�ನ�ಷ��ೆ� �ೕನು �ೆಪ��ರು. ಇ !ಂದ 
#ೊರ%ೆ #ೋಗು. 

ಇದರ ಬ%ೆ( ಇ)ೊ�*+ 
,ಾ�ಾ-ದ.ೆ �ನ� 

)ಾ %ೆಯ)ೆ�ೕ 
ಕತ12ಸು3ೆ. ಆ )ಾ5 

ಮುದ�ನನು� 
ಕ.ೆದು�ೊಂಡು 7ಾ. 

 

ಮುದ� ಅಡ� ಕು9:ದ�. 



 

ಕೃಷ�ನು ಅವನನು
 
ಹುಡು 

�ೊರ�ೆ�ೆದನು. 

ಎ�ೇ  
****ಮಗ�ೇ 

 

�ೕನು ಈ�ಾಗ
ೇ �ನ� 
ಹುಡು�ಾಟ�ಂ�ಾ� 
ನನ�ನು� �ಾಕಷು� 
�ೊಂದ�ೆ�ೆ ಈಡು 
�ಾ�ರು�. !ಾ� 

ಪ�#ರು�. 

ಈ !ಾ�ಯನು� �ೕ%ೇ 
ತುಂ' (ೊಡ)ೇಕು. 

ಆಸ,�ೆ-ಯ ಖಚ0ನು� ಕೂಡ 
�ನ� ಅಪ,ನ �ಾಲದ34 

�ೇ5ಸು6ೆ. 



 
 

�ವಣ� �ೋ
ಾ� ೕ�ದನು. 

ಅವನನು� �ಟು� 
�ಡು. ಅವನ ಜ�ೆ 
�ನ� ಈ ನಡ�ೆ 

ಸ�ಯಲ . 

ಏ "#ಾಗ%ೇ, �ಮ(ೆ 
)ೊರ�ೕಳ,-ೆ. /ೇ
ೆ 

ಮ0ೆ1ಲ  ಎಂಬುದನು� 
0ೆನ"ನ, 5. ಇ7ೇ �ಮ8 
ಮ0ೆ ಮತು: 0ಾ0ೇ �ಮ8 
ಒ<ೆಯ. ನನ(ೆ ಮನ=>(ೆ 

ಬಂದಂ�ೆ  �ಮ8ನು� 
ದು5ಸಬ?ೆ . 

ಗ?ಾ@ೆ -ೇA )ೊರ(ೆ ಜನರ ಗುಂಪC Dೇರ�ೊ�ತು. 



 

ಗುಂ�ನ��ಯ ಇಬ�ರು ಸದ��ಹಸ�ರು ಜಗಳವನು� ಬ�ೆ ಹ�ಸಲು ಮುಂ�ೆ ಬಂದರು. 

ಅವ�ಬ�ರು ಕೃಷ#ನ ಜ$ೆ %ಾತುಕ$ೆ ನ(ೆ)ದರು. 

*ೕನು ಮುದ,ನನು� -ೕವ./ಾ0 ಮ1ೆ�ೆ 
ಕಳ23)4ೊಡು. 

ಶಕ89ಲ�. ಅವರಪ; 
ಇದ4ೆ< ಒಪ;>ಾರ! 

 



 

ಮುದ�ನ ತಂ	ೆಯನು� ಕ�ೆಕ�ಸ�ಾ�ತು. 

�ಾ�ೇನು �ಾಡ�? 
�ಾನು ಕೃಷ��ಂದ 
400 ರೂ#ಾ� 

$ಾಲ 
&ೆ'ೆದು(ೊಂ)	 �ೇ�ೆ. 

$ಾಲ *ೕ+ಸಲು 
ನನ� ಹ*-ರ ದು. /ೇ 
ಇಲ1.  2ೇ�ೆ 	ಾ+ 

ಇಲ1. ಮುದ� ಇ�13ೕ 
ಇದು� ದುಡು/ ಗ�ಸ�. 

ಮುದ�ನ ತಂ	ೆ ಕೃಷ�ನ 5ೊರ&ಾ6 ಇನು� 
(ೆಲವ+ಂದಲೂ $ಾಲ &ೆ'ೆದು(ೊಂ)ದ�ನು. 

�ಾ�ೇನು �ಾಡ�? ಹುಡುಗ 
ಇ�13ೕ ಇದ��ೆ ಸ+. �ಾನು ಅವನ 
5ೊ9ೆ: ತುಂ;ಸ�ಾ�ೆ. ಆತ ಮ�ೆ'ೆ 

ಬಂದ�ೆ ಅವ�'ೆ ಒಪ@ತೂ-ಟ 
Bಗುವದು. ಇ�1 ಎರಡು 

5ೊ&ಾ-ದರೂ ಊಟ �ಾಡಬಹುದು. 

$ಾಲ (ೊಡುವವರು ನೂರ(ೆE 40 ರಷು: 
ಬ)/ &ೆ'ೆದು(ೊಳGH&ಾ-�ೆ. ಪ+BI* 
ಹದ'ೆJ:	ೆ. ಅವನ ಕುಟುಂಬKೆಲ1 
$ಾಲದ�1 ಮುಳG6	ೆ. ಮುಂLನ 
ಮೂರು Mೕ�'ೆಗಳG ಕೂಡ $ಾಲ 

*ೕ+ಸ�ಾರರು. $ಾಲ (ೊಟ:ವರ�1 
ಇವರು Nೕತ	ಾOಾ6 

ದು)ಯ2ೇ(ಾಗುವದು. 



 

�ಾ�ೇ�ಾದರೂ ಇದರ ಬ�ೆ �ಾಡುವ. �ಾನೂ�ನ �ೕ�ೆ�ೆ 14 
ವರುಷ ವಯ��ನ  �ೆಳ�ರುವ ಮಕ"ಳನು# �ೆಲಸ�ೆ" 

ಇಡಕೂಡದು. ಇಲ&�ೆ �ೆಲಸ �ಾಡಲು ಒತ)ಯ �ಾಡ*ಾರದು. 
ಇವ��ೆ *ೇ�ೆ+&,ಾದರೂ �ೆಲಸ�ೆ" ಹಚ/ಬಹುದು. 

ಎಲ& ಕ1ೆಗೂ ಇ3ೇ 4ೕ5 6ೆ7ೕಷ8ೆ ಇ3ೆ. �ಾರ9ಾ�ೆ, ಚಹ-
5ಂ= ಅಂಗ=, ವಕ?6ಾಪA, Bಲು&, ಹCD-ಪಟFಣ ಈ ಎಲ& 
ಕ1ೆಗೂ Iಕ"ಮಕ"ಳನು# Jೆ�ೆ,ಾCನಂKೆ ದು=ಸುKಾ)�ೆ. 

Lಾಗು ಈ ಮಕ"ಳM ತಂ3ೆ-KಾNಯ JಾಲಮುOFಸುKಾ)�ೆ. 
ಆ3ಾಯ ಬಹಳ ಕ=�. �ೆಲಸದ Qಾಗ Lೊಲಸು 

�ಾರುವಂತಹದು. ಇದR"ಂತ LೊಲJೇ. 

*ೇ�ೆ �ೆಲಸ? 

�ಾನೂನು ಏನು LೇಳMತ)3ೆ? ಶVBಕ ಇWಾ9ೆ 
ಏನು �ಾಡುತ)3ೆ? ಅವ�ೇ�ಾದರೂ 

ಸLಾಯ�ಾಡಬಹು3ೇ? 

�ಾನೂನು? ಶVBಕ ಇWಾ9ೆ? ಇಂXನವ�ೆ�ೆ ಅವ�ೇ�ಾದರೂ 
�ಾ=ರುವ�ೇ? ಬ4 ಖಟWೆ Lಾಕಲು ಮುಂ3ೆ ಬರುKಾ)�ೆ. ಆದ�ೆ 
ಅದು ಸಮJೆZ�ೆ ಉತ)ರ�ಾಗWಾರದು. �ಾವA ಈ Lೋಟಲ&ನು# 
ಕೂಡWೆ ಮುI/ಸಬಹುದು. ಆದ�ೆ ಅದರ ಪV\ೕಜ�ೆ? ಮುದ ̂
Lಾಗು ಉCದ ಮಕ"ಳM ಊಟ`ಲ&3ೆ   ಉಪ�ಾಸ aೕಳMವವA. 

ಮಲಗ+�ೆ" Qಾಗ`ರ+R"ಲ&. ಈ ಮಕ"ಳM ಈಗ ಇದ+̂&bೕ ಇದ^�ೆ 
ಒc Dೆಯದು. 



 

ಒಂದು ��ಷ ಸ
, �ಾನು 
�ಾ�ೆ ಕ�ಯಬಹು�ೇ? 

ನನ�ೆ ಓದಲು 
ಕ�ಯ�ೇ�ಾ��ೆ. 

�ಾವ" ಕೃಷ$ನ ಜ&ೆ ಈ ಬ� (ೆ )ಾ&ಾಡುವ.  ಆದ,ೆ ಅದ.ಂದ 
ಏ�ಾಗ�ೇಕು? ಇಲ2, ಮ& 4ೇ�ಾದರೂ )ಾಡ�ೇಕು. ಈ 

ಓ7ಯ�2 ಒಬ8 �ವೃತ4 :;ಕ��ಾ<�ೆ. ಅವ��ೆ ಈ ಮಕ=>�ೆ 
ಕ�ಸಲು ?ೇಳAವ. ಇದರ ವBವCೆDಯನುE �ಾವ" )ಾಡುವ. 

:;ಣGೇ ಈ ಸಮCೆBಯ ಪ.?ಾರ. ?ಾಗೂ ದೂರ�ಾ� ಪ.Iಾಮ 
)ಾಡುವಂತಹದು. ಈ ಮಕ=ಳA ಸ.Jಾದ :;ಣ ಪKೆದ,ೆ ಇವ.�ೆ 
ತಮL MDNಗNಗಳ ಅ.ವ" ಉಂPಾಗುವದು. ಮತು4 ಈ MDNQಂದ 
?ೊರRೕಳಲು ಪSಯNEಸಬಹುದು. ಇವರ�2 ಬದ�ಾವIೆ ತರಲು 

ಪSಯNEಸ�ೇಕು. 

TೕಗBGಾದ ಕೂ�, ಆ,ೋಗBಕರGಾದ �ೆಲಸದ 
Uಾಗ, ಮತು4 ಕ�ಯಲು ಸಮಯ ಇGೇ ಈ ಮಕ=ಳ 
�ೇV�ೆ. �ಾವ" ಮುಂ�ೆ ?ೋಗುವ. �ಮL�2Wೕ ಈ 
MDNಯನುE ಬದ�ಸುವ ಶY4 ಉಂಟು. �ಾವ" �ಮ�ೆ 

ಸ?ಾಯ )ಾಡುವವರು. 



 

ಮಕ�ಳ� ಮಲಗುವ �ೇ�  ೆಸ��ಾ���ಾ�ತು. 

ಅವರು �ರು� ಬರುವ�ೇ? 

�ೋಡುವ 

ಮರು!ನ #ವಣ% ಎಂ!ನಂ(ೆ )ೆಲಸ *ಾಡು�+ದ-ನು. 

ಅಷ/ರ01 ಮುದ-ನು ಒ� 3ೆಯ ಸು!-ಯನು5 ತಂದನು. 

�ೋ601 #ವಣ%, 

ಅವರು �ರು� 

ಬಂ!8ಾ-�ೆ. 



 

�ವಣ� ಅವರ �ೕ
ನ  ಹ�ರ �ೋದನು. 

�ನ�ೇ�ೆ ನಮ�ನು� �ೋ� ಇ�ೊ�ಂದು ಆಶ#ಯ%&ಾ()ೆ? 
ಇಂ+�ಂದ �ಾವ, +�ಾಲು ಇ./ ಊಟ�ೆ2 ಬರು&ೆವ,. 

ಮಕ25ೆಲ/ ತಮ� ತಮ� �ೆಲಸ�ೆ2 �ೋದರು. ಕೃಷ�ನು ಇದ�ೆ�ಲ/ �ೋಡು�ದ;ನು. 

ಏ�ದು, ಈ ?��ೇ�ಗA�ೆ ಏ�ೋ 

ಆ()ೆ. ಇ�ೊ�ಂದು Bೆ�ಾ�( �ೆಲಸ 

Cಾಡು�ರುವದನು� �ಾನು 

�ೋ�ರ.ಲ/. ಈ ಇಬDರು 

ಗೃಹಸEರು ಮಕ2ಳನು� 

ಹುG+ಂHIರJೇಕು. ಆ Cಾಟ 

ನನ�./ಲ/. ಇವರ ಜLೆ 

CಾತುಕLೆMಾ�ದNೆ ನನ�ೆ 

Oಾಭ. 

ಕೃಷ�ನು Qದಲ�ೇ ಸಲ ಈ GೕMಾ( 
RBಾರ CಾಡLೊಡ(ದನು. ಈ Qದಲು 

ಇಂತಹ RBಾರಗ5ೇ ಅವನ ತOೆಯ./ 
ಬರು�ರ.ಲ/. 



 

�ವಣ� ಎಂ�ನಂ
ೆ ತನ �ೆಲಸ �ಾಡ
ೊಡ�ದನು. �ಜ�ಾ� �ೋ�ದ�ೆ 
ಅವನು ತನ �ೆಲಸದ ಬ" #ೆ $%ಾರ �ಾ�ರ'ಲ(. ಇಂದು �ಾತ* ಇ+ೇ �ೆಲಸ 

,ೇ�ೆ ಬ"ೆಯ+ೆಂ��.ತು. ಇ/ೊ0ಂದು ಉ
ಾ2ಹ�ಂದ ಆತ �ೆಲಸ 
�ಾ�ರ'ಲ(. ಅವನು ತನ �ೆಲಸವನು %ೊಕ6ಟ�ಾ� �ಾ� ಮು�.ದನು. ಆ 
ಈವ:ರು ಅವನ ;ಂ+ೆ ಇ+ಾ<�ೆ ಎಂಬ ನಂ=�ೆ>ಂ+ಾ� ಅವನ ?ಾಮಥA: 

ಇಮB�Cಾ>ತು. ಅವರ ,ೆಂಬಲ�ಂ+ಾ� ತನ ಪ*ಯತ ಹು.EೋಗGಾರದು. 
ಇಂದು ಅವ�ೆದುH"ೆ ಒಂದು ಕನಸು ಇತುJ. ಭ$ಷAದ'( MೕಗA �ೇತನ, 

�ೆಲಸ�ೆ6 ಒO Pೆಯ Qಾಗ, ಮತುJ ಅಭA.ಸಲು ಸಮಯ ಇವR +ೊ�ೆಯಬಹುದು 
ಎಂಬ ಆ?ೆ ಅಡ�ತುJ. ಭ$ಷA ಅವನನು ಉ
ಾ2ಹ"ೊS.ತು. 

 

ಇದು �ೇವಲ ಕನಸಲ(. ಆ ಗೃಹಸUರು Eೋಟ'("ೆ ಬರ
ೊಡ�ದರು. 
�ವಣ� Eಾಗು ಅವನ "ೆOೆಯರು ಬ�.ದ ಊಟ �ಾಡುWJದ<ರು.  
ಎಲ( ಮಕ6ಳ'( ಭ$ಷAದ ಬ"ೆ# ಉ
ಾ2ಹ$ತುJ. ತಮB ಪ*ಯತವR 

ವAಥ:�ಾಗGಾರದು ಎಂಬ ನಂ=�ೆ ಇತುJ. ಉSದವರ 
ಆYಾರ�ಂದ ಈ ಕನಸು ನನ?ಾಗುವ�ತುJ. 

 


